T r i b e č s k é m ú z e u m v T o p o ľ č a n o ch
Výzva na predloženie ponúk
Inštalácia nového vykurovacieho systému v suteréne budovy múzea, I. etapa
(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Obec (mesto): Topoľčany
PSČ: 955 01
Ulica: Krušovská
Číslo: 291
IČO: 361 02601
DIČ: 2021450596
Štatutárny zástupca: PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
Kontaktné miesto: Tribečské múzeum, Ul. Krušovská č. 291, 955 01 Topoľčany
Kontaktná osoba: Janka Burianová
Telefón: 038/5323253
Fax: 038/5323021
Elektronická pošta: office@tribecskemuzeum.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste
2.
Názov predmetu zákazky: Inštalácia nového vykurovacieho systému v suteréne
budovy múzea, I. etapa - Tribečské múzeum v Topoľčanoch
3.
Druh zákazky: stavebné práce
4.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 45231220-3
5.
Rozdelenie predmetu zákazky, variantné riešenia: nie
6.
Stručný opis predmetu zákazky:
Inštalácia nového vykurovacieho systému, ktorý zahŕňa vybudovanie komínového
telesa, stavebnú úpravu priestoru kotolne, osadenie kotlov, rozvod potrubia, osadenie
radiátorov, elektroinštaláciu, príslušnú dokumentáciu. Konkrétna špecifikácia, množstvá
a výmery sú uvedené v zadaní. Stavebné práce podľa projektovej dokumentácie.
7.
Miesto dodania predmetu zákazky: Tribečské múzeum, Ul. Krušovská č. 291,
Topoľčany
8.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 28 900,- vrátane DPH
9.
Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia predmetu zákazky:
Ukončenie dodávky: 2 mesiace odo dňa prevzatia staveniska
10. Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží:
a/ doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu obstarávania (originál alebo úradne overená
kópia),
b) doklad o odbornej spôsobilosti minimálne jednej osoby priamo zodpovednej za
riadenie stavebných prác,
c) zoznam minimálne troch uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky za obdobie uplynulých 5 rokov, ktorých zmluvná cena
bola minimálne 30 000,- € za zákazku, pričom zoznam bude obsahovať termíny
realizácie prác, názov, adresu, kontakt na odberateľa, zmluvnú cenu.
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Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zálohy ani
preddavky sa neposkytujú.
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak predložené cenové
ponuky prekročia predpokladanú hodnotu zákazky.
Cenová ponuka:
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
V ponuke uvedená cena musí byť stanovená v tvare: jednotková cena bez DPH, sadzba
DPH a výška DPH a cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
Cena uvedená v ponuke sa bude vyhodnocovať v eurách.
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 02. 09. 2013, 14.00 hod.
Miesto na predkladanie ponúk: poštou na adresu verejného obstarávateľa alebo osobne
na adrese verejného obstarávateľa, 1. poschodie (sekretariát ).
Otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 03. 09. 2013, 10.00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Kušovská 291, Topoľčany,
1. poschodie, prednášková miestnosť.
Minimálna lehota viazanosti ponúk:
Do 31. 10. 2013
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.
Doplňujúce informácie:
Uchádzačom odporúčame pred podaním cenovej ponuky vykonať obhliadku priestorov,
ktorých sa týka predmet zákazky, aby získali čo najviac informácií nevyhnutných na
prípravu a spracovanie ponuky. V prípade záujmu si uchádzači termín obhliadky môžu
dohodnúť s kontaktnou osobou (Janka Burianová, 038/5323253).
Súťažné podklady si môžu uchádzači vyžiadať e-mailom na základe žiadosti, ktorá
musí obsahovať názov, sídlo záujemcu, kontaktnú osobu a e-mail pre účely súťaže
a identifikáciu predmetu obstarávania, pre ktorú sa žiadajú súťažné podklady. Lehota na
prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do 02. 09. 2013 do 9. 00 hod.
Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Dátum zverejnenia výzvy: 13. 08. 2013

V Topoľčanoch 13. 08. 2013
Janka Burianová,
administrátor VO
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